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Direkte og indirekte effekter av 
infrastrukturinvesteringer
Midlertidige effekter knyttet til byggefasen

 Direkte
 Bygge- og anleggseffekter
 Miljøeffekter 

 Indirekte
 Fortrengningseffekter
 Etterspørselseffekter bakover i forsyningskjeden
 Indirekte utslippseffekter

Permanente effekter knyttet til bruken av infrastrukturen
 Direkte
 Reisetidseffekter
 Utnyttelsesgradseffekter 
 Eksterne effekter som utslipp, støy, etc

 Indirekte
 Produktivitets og lokaliseringseffekter
 Etterspørselsvirkninger bakover i forsyningskjeden
 Indirekte utslippseffekter
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Effekter av infrastrukturinvesteringer

Direkte effekter Indirekte effekter
Midlertidige
(byggefase)

• Bygge- og anleggseffekter

• Miljøeffekter

• Fortrengningseffekter

• Etterspørselseffekter 

• Utslippseffekter 
Permanente
(knyttet til bruken 
av infrastrukturen)

• Reisetidseffekter

• Utnyttelsesgradseffekter

• Eksterne effekter: utslipp, 
støy, etc.

• Produktivitets- og 
lokaliseringseffekter

• Etterspørselseffekter

• Utslippseffekter

Kostnader i 
NKA

Nytte i NKA

KS

Andre metodiske verktøy hvis 
avvik fra fullkommen konkurranse

3



Side

Det bygges en ny, fin vei... Kostnad: 
Nåverdi 100

… som gir lavere 
transportkostnader

Nytte: 
Nåverdi 200

Nytte-kostnadsanalysen gir en netto nåverdi på 100. Nytten, her brukernytte, 
gir ringvirkninger (positive for noen, negative for andre) som kan materialisere 
seg på ulikt vis, for eksempel: 
Mer fritid: 20 Bedre bedrifts-

resultater: 80
Nye syssel-
satte (lønn 
etter skatt): 60

Økte 
eiendoms-
priser: 40

Sum av 
ringvirkninger 
=
Brukernytte

200
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For eksempel…

Mer fritid: 20 Bedre bedrifts-
resultater: 80

Nye syssel-
satte (lønn 
etter skatt): 60

Økte 
eiendoms-
priser: 40

Med vanlig NKA:
Sum av 
ringvirkninger er 
lik Brukernytte:

200

Men hvis vi teller 
med virkningen på 
markedssvikt..

Økt 
monopolist-
profitt: 10

Netto 
skatteinngang 
fra nye 
sysselsatte: 10

…blir summen av 
ringvirkninger 220. 

Netto 
ringvirkninger: 20
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Verktøykassen

ATP-modellen
Potensialberegninger ved bruk av 

gravitasjonsmodeller
Kvalitative metoder (SWOT-analyser, 

spørreundersøkelser, etc)
Makro- og regionaløkonomiske modeller
Modeller som beregner produktivitetsvirkninger
Romlige generelle likevektsmodeller (SCGE)
 (Kombinerte arealbruks- og transportmodeller (LUTI))
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SCGE-modeller
 Spatial Computable General Equilibrium Romlige beregnbare

generelle likevektsmodeller = likevektsmodeller med en geografisk 
dimensjon som lar seg løse numerisk

 Når det er balanse mellom tilbud og etterspørsel i et marked sier vi at 
det markedet er i likevekt.
 Partiell likevekt
 Generell likevekt

 Tilbud og etterspørsel etter varer avhenger av prisen på alle andre 
varer i økonomien

 I motsetning til partielle likevektsmodeller som kun ser på et gitt 
marked, tar prisene i resten av økonomien for eksogent gitt og ser 
bort fra virkninger i den øvrige økonomien, fanger generelle 
likevektsmodeller opp samspillet mellom alle sektorer i økonomien.

≈
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Romlig (spatial)

Transport av varer og 
personer, internt og mellom 
hvert sonepar
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SCGE -modeller

Bygger på et referansedatasett som inneholder alle 
transaksjonene i økonomien i et basisår
Modellen består av et sett likninger som reproduserer 

referansedatasettet
 gjennom forutsetninger for markedsstruktur, funksjonsformer for 

produkt og nyttefunksjoner, og parameterverdier på elastisitetene 
i modellen

Ligningssystemet beskriver atferden til de økonomiske 
agentene (husholdninger, bedrifter og myndigheter) og 
markedsstrukturen i økonomien (varer, innsatsfaktorer, 
etc). 
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SCGE-modellanalyse

Referanse-
likevekt

Grunnleggende forutsetning

10



Side

SCGE-modellanalyse
Ny infrastruktur = nye inngangsdata

Fullkommen 
konkurranse

Ny likevekt

Direkte nytte
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SCGE-modellanalyse
Ny infrastruktur = nye inngangsdata

Imperfekt 
konkurranse

Ny likevekt

Total nytte
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Netto ringvirkninger i SCGE-modellen

Likevekt forut for investeringen ( 0-alternativ)
Likevekt etter investering under antakelse om fullkommen 

konkurranse i alle sektorer (direkte nytte)
Likevekt etter investering under antakelse om 

monopolmakt og agglomerasjon    (total nytte)
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Netto ringvirkninger i SCGE-modellen

Oppstår som følge av to eksplisitt modellerte 
markedsimperfeksjoner:
 Agglomerasjonseffekter
 Hovedsakelig knyttet opp mot byer / større arbeidsmarkeder
 Ved å binde én sone sammen med en annen sone hvor lønna er 

høyere, muliggjør man en større nytteøkning for arbeidstakerne
Markedsmakt
 Påvirket av antall bedrifter som selger varer i et marked. Én bedrift 

tilsvarer monopol, og ettersom antall bedrifter øker vil 
markedsmakten reduseres mot null.

Dobbelt-telling: Nei
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Agglomerasjonseffekter og 
markedsmakt i SCGE-modellen
Agglomerasjonseffekter er implementert gjennom at 

størrelsen på arbeidsmarkedet påvirker faktorproduktiviteten til 
bedriftene.

1. Reduserte transportkostnader til en sone gir økte 
agglomerasjonseffekter

2. Forbedring for innbyggere i en sone (høyere lønn) fører til 
økt tilflytting til denne sonen. Dette øker arbeidsmarkedet, og 
dermed agglomerasjonen, og reduserer agglomerasjonen i 
sonene som opplever økt fraflytting eller redusert tilflytting.

3. Økt pendling til en sone fører til et større arbeidsmarked og 
dermed økt agglomerasjon. Redusert pendling til en sone vil 
redusere agglomerasjonseffektene.
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Modellen gir positive netto ringvirkninger gjennom 
reduksjon i markedsmakt.

1. Reduserte fraktkostnader fører til billigere innsatsvarer og dermed 
økt profittmargin. Dette øker antall bedrifter.

2. Reduserte fraktkostnader fører til lavere sluttpriser for 
konsumentene i butikkene. Dette øker profittmarginen og fører 
dermed til at nye bedrifter starter opp. Det fører også til at bedrifter 
blir mer konkurransedyktige i markeder lenger unna, og gjennom 
dette vil antall bedrifter i hvert marked øke.

3. Reduksjon i prisen på innsatsfaktorer (enten reduksjon i lønn for 
eksempel gjennom større tilgang på arbeidskraft eller reduksjon i 
kapitalprisen gjennom for eksempel økt sparing) vil øke 
profittmarginen, og dermed føre til at nye bedrifter starter opp.

4. En økning i faktorproduktiviteten gjennom økte 
agglomerasjonseffekter vil øke profittmarginen, og dermed føre til 
at nye bedrifter starter opp.

5. En økt etterspørsel etter varen eller tjenesten som produseres vil 
øke profittmarginen, og dermed føre til at nye bedrifter starter opp.
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SCGE-modellen: noen nøkkeltall
 Geografisk soneinndeling

 90 innenlandske soner
 5 utenlands-soner for import 

og eksport

 25 sektorer
 18 vareproduserende
 7 service - sektorer

 Datakilder
 SAM –matrise (nasjonalt nivå)
 Alle transaksjonene i 

økonomien i basisåret
 SUT fra NR

 Regionalisering (90 soner)
 Brutto invest, bruttoprodukt, 

lønn, ansatte (etter sektor)
 Framskrivning
 MSG
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Nok teori – videre til resultater
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Strekning Prosjekter Fordeling av prosjekter
Ytre InterCity (Østfoldbanen) Utbygging av dobbeltspor mellom 

Sarpsborg og Halden
Oslo Economics/BI

TØI
Jærenbanen Utbygging av dobbeltspor Stavanger 

– Sandnes - Nærbø
Vista Analyse

TØI

E6 Åsen - Steinkjer Veiforbedring på strekningen Åsen -
Steinkjer

Cowi
TØI

E39 Ålesund - Molde Fergeavløsning Molde - Vestnes Vista Analyse
TØI

E39 Stord - Os Fergeavløsning Halhjem -
Sandviksvåg

Cowi
TØI

Stad skipstunnel Skipstunnel Moldefjorden -
Kjødepollen

Oslo Economics
TØI

E10 Svolvær - Å Vegforbedring på E10 Svolvær – Å, 
samt ny flyplass i Lofoten. Samlede 
og separate analyser for prosjektene

Vista Analyse
TØI

E16 Arna - Voss Vegforbedring på E16 Arna – Voss, 
samt dobbeltspor i jernbanetraseen. 
Samlede og separate analyser for 

prosjektene

Vista Analyse
TØI

E134 Buskerudbyen E134/Rv35 Lierdiagonal – Hokksund 
– Åmot, samt jernbane Drammen –
Kongsberg. Separate og samlede 

analyser for prosjektene

Cowi

E16 Sandvika - Hønefoss Utbygging av E16 på strekningen 
Sandvika – Hønefoss, samt ny 

Ringeriksbane. Separate og 
samlede analyser for prosjektene

Oslo Economics/BI
TØI
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+

Totalt 18 tiltak fordelt på 12 strekninger / prosjekter 
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Tiltak

Vedlegg
Nr: Trafikantnytte i mill. 

(2016kr)
Netto ringvirkninger 
(% av trafikantnytte)

Netto ringvirkninger 
i mill. (2016kr)

Ytre InterCity (Østfoldbanen) 1 500 16.1% 80,5

Jærbanen 2 1 460 23.9% 349

E6 Åsen-Steinkjer 3 3447 10.9% 376

E39 Ålesund-Molde 4 16 129 13.4% 2 161

E39 Stord-Os 5 34 600 12.1% 4 187

Stad skipstunnel 6 490 5.7% 27.9

E10 Svolvær-Å (veg) 7 2 241 2.5% 56

E10 Svolvær-Å (fly) 7 1 614 3.9% 63

E10 Svolvær-Å (veg+fly) 7 3 855 3.1% 119

E16 Arna-Voss (veg) 8 8 774 10.7% 942

E16 Arna-Voss (bane) 8 8 250 21.2% 1 750

E16 Arna-Voss (vei + bane) 8 16 341 12.0% 1 961

Sandvika-Hønefoss (E16) 9 6 438 8.8% 565

Sandvika-Hønefoss (RRB) 9 5 530 12.7% 702

Sandvika-Hønefoss (E16+RRB) 9 9 580 9.6% 920
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Noen generelle konklusjoner
Prosjekter som binder sammen bo- og arbeidsregioner 

hvor det er betydelig forskjell i lønninger, gir opphav til 
høye netto ringvirkninger.
Prosjekter hvor en betydelig andel av trafikantnytten har 

opphav i økning av fritidsreiser, gir lavere netto 
ringvirkninger.
Prosjekter som reduserer reisekostnaden mellom to soner 

hvor forbindelsen allerede er god, gir et lavere potensiale 
for netto ringvirkninger.
Det er signifikante netto ringvirkninger for godstransport, 

men disse er prosentvis lavere enn for persontransport
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Takk for oppmerksomheten!

wha@toi.no
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